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EPG: UMA ESCOLA COM MERCADO

De nada valem belas palavras se não houver números a apoiá-las.
E aqui estão os nossos números em dois anos consecutivos em dois cursos profissionais de componentes bem diferentes.
Ou seja, ingressar na EPG é ter mais de 50% de probabilidades de ficar empregado no ano em que se conclui o curso.

Curso Profissional de
Técnico de Processamento
e Controlo de Qualidade
Alimentar
2012-15

54%

46%

À Procura de Emprego
Empregados

Curso Profissional de
Técnico de Energias
Renováveis - Variante
Sistemas Solares
2011-14

54%

46%

À Procura de Emprego
Empregados

ESCOLHER A EPG É ACERTAR EM CHEIO NO ALVO!
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EDITORIAL

Um novo ano está agora a começar na EPG.
Isso não nos impede de fazermos uma retrospetiva para pensarmos no que foi bem feito e arquitetarmos já formas de
melhorarmos os aspetos menos positivos.
O ano letivo passado marcou o arranque de uma nova era na nossa escola: foi inaugurado o laboratório que permitiu aos
nossos alunos uma abordagem mais pragmática da matéria.
E este é o grande desafio para 2015/16: tornar as aulas cada vez mais práticas e assim mais interessantes e mais produtivas.
Contudo, a riqueza da nossa escola não se esgota no nosso potencial pedagógico. Como poderão verificar neste primeiro
número da nossa revista semestral, outro projeto que prova que não paramos mesmo, a EPG oferece acima de tudo a
oportunidade a qualquer aluno de se sentir realizado a todos os níveis. É por isso que se multiplicam, ao longo do ano, as
atividades internas e externas.
Algumas revestem-se muitas vezes de um caráter social que, como comprova o número de refeições que são servidas
diariamente aos alunos mais carenciados, é uma linha ideológica traçada desde os primórdios da EPG. O lugar que ocupamos
entre as 15 escolas mais solidárias do país, pelo segundo ano consecutivo, é sem dúvida um motivo de orgulho para a nossa
direção.
De facto, pensamos que, tal como assevera o provérbio chinês, “um homem feliz é como um barco que navega com vento
favorável”.
Assim, um aluno que se sinta bem tem muitas mais hipóteses de vir a ser bem-sucedido.
Não tenham medo de serem felizes e bem-vindos à família EPG!
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OS PROFESSORES DA EPG: AMIGOS PARA SEMPRE

Por muitas voltas que se dê, por muitas atividades que se
organize numa escola, por muito que as suas instalações
sejam o máximo, por muito boa que seja a comida da sua
cantina ou por muito empenhada que seja a sua direção,
há um elemento crucial quando se trata de escolher uma
escola para se matricular: o professor!

Uns alunos gostam deles meigos, outros exigentes, outros
preferem os desportistas ou os excêntricos ou os marrões
ou ainda os simpáticos ou, até, os bonitos!
A nossa escola parece a esse nível uma loja (gourmet,
entenda-se): temos professores para todos os gostos!
Os nossos diretores de curso são, quer na vertente
profissional, quer na vocacional, autênticos pilares que
resistem a tudo para permitir a todos os alunos que se
integrem na escola, no curso
e,
também,
no
ramo
profissional para o qual cada
um enveredou.
Os
nossos
orientadores
educativos transformam-se
constantemente
em
confidentes e acabam muitas
vezes por conhecer melhor os
seus alunos, as suas famílias,
os seus gostos, os seus
interesses
e
os
seus
problemas do que os próprios colegas.
Quanto aos professores, somos todos excecionais no
sentido em que tudo fazemos para que os alunos gostem
de vir às aulas, aprendam a viver em sociedade, respeitem
todos e se sintam plenos. A monotonia é palavra que não
cabe na pasta destes profissionais que se esforçam para
proporcionar aos jovens que têm a seu cargo o
conhecimento, o engenho, a arte e atividades
invulgarmente interessantes para que todos entendam
que, antes de mais, ser aluno da EPG é ser diferente, é abrir
os seus horizontes e experimentar sensações novas.
É por isso que, quando concluem os seus cursos, os exalunos gostam de vir fazer-lhes uma visita: eles sabem que
ganharam nestes professores amigos para a vida!

Uma das professoras que compõem o elenco pedagógico é
a professora Elisete Reis. Entrou para EPG como docente
de Português no ano letivo que findou. Quando
questionada sobre o que significa ser professor na nossa
escola, escreveu o seguinte texto:

“EPG: Uma escola onde se abraça a missão de ser
professor, com todo o amor!
Sempre ouvi dizer que uma escola se faz de toda a
comunidade escolar e do empenho que cada um coloca ao
serviço dos outros. Na Escola Profissional de Gondomar,
ser professor é isso mesmo e um pouco mais...
Diariamente, vemos os professores abraçar cada projeto
com ganas de vencer e mesmo quando os desafios se
mostram
aparentemente
impossíveis, lutam por os
vencer e ultrapassar cada
obstáculo, com um sorriso no
rosto. Cada aluno é visto como
um diamante em bruto, um
jovem que estamos a preparar
para o futuro, alguém que
poderá vir a fazer a diferença
na comunidade em que se
insere.
A Escola Profissional de
Gondomar prima, assim, pela
diferença… diferentes entre iguais…e os professores que
nela exercem a sua missão, fazem-no com a certeza de dar
o seu melhor.
Eu, que cheguei este ano letivo a esta belíssima
comunidade, apercebi-me de que apesar de todas as
dificuldades, do trabalho por vezes exaustivo e das
diferenças, próprias de seres individuais e pensantes,
sempre existiu algo que se sobrepôs a todas as
divergências, o sentido de família…e fazer parte da família
EPG não é para todos. Nesta família, nem sempre estamos
de acordo, mas isso é que nos faz ir além. De opiniões
diferentes, nascem novos desafios e caminhos para
conquistar o impossível, pautando sempre a nossa conduta
pelo melhor dos nossos alunos e da nossa escola.
Ser professor na EPG é assim… diferentes entre iguais,
porque, aqui, ser professor é abraçar esta missão com todo
o amor…”
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A EPG OFERECE-TE OS TRÊS ELEMENTOS DEFINÍVEIS
“Para vencer - material ou imaterialmente - três coisas definíveis são precisas: saber trabalhar, aproveitar
oportunidades, e criar relações. O resto pertence ao elemento indefinível, mas real, a que, à falta de melhor nome, se
chama sorte.”

Assim
traçava
Fernando
Pessoa, em “Palavras iniciais
da Revista de Comércio e
Contabilidade”, o caminho
mais acertado para o sucesso
comercial. Apesar de alguns
terem um espírito competitivo
mais vincado do que outros,
todos almejam o mesmo:
terem êxito na vida pessoal e
profissional.
Mas debrucemo-nos e dissequemos esta citação que tem de
facto tanto de complexa como de elucidativa sobre a forma
como deve ser encarada a vida. Ainda que a sua natureza
(preposição ou conjunção) possa levantar dúvidas no
espírito dos leigos, uma certeza há: o excerto começa como
um vocábulo “Para” que traduz finalidade, ou seja, que
indica o futuro, a intenção. E sobre ela, somos
imediatamente esclarecidos com a utilização não fortuita do
verbo semanticamente mais forte deste fragmento didático,
“vencer”. Todas as ações, todas as decisões, todas as guerras
até, na História têm idêntica génese. Efetivamente, a
ambição move o ser humano e impele-o a querer ter sempre
mais, a querer ser cada vez melhor. E, aqui, Fernando Pessoa
ressalva bem que não tem qualquer intenção de condenar o
Homem por isso, pois sabe que essa ambição pode ter uma
conotação mais positiva, a imaterialista, ou uma mais
negativa, a materialista. E a todos, o famoso autor de “A
Mensagem” (1934), a que deu humildemente o cognome de
"livro pequeno de poemas", aponta os passos a seguir para
alcançar esse objetivo, o de ser vencedor. São três
imponderáveis que têm de ser respeitadas.
1.

Saber trabalhar

Estaria Fernando Pessoa ciente de que iria, um dia, aparecer
um tipo de ensino secundário virado para a integração no
mercado profissional?
Nada o parece confirmar, porém, esta é, sem dúvida, uma
das premissas do ensino profissional, é uma das nossas
prioridades.

Universitário de Lisboa), Alexandra Duarte tecia as seguintes
considerações sobre o Ensino em Portugal “Desde há muito
que Portugal se depara com um elevado défice na
qualificação da população, seja em idade ativa ou jovem, que
abandona o sistema de ensino sem concluir com sucesso o
nível de estudos que frequentam, seja o 3.º ciclo do ensino
básico ou o ensino secundário, inserindo-se no mercado de
trabalho de forma prematura e desqualificada”, sublinhando
assim a necessidade da aposta no Ensino Profissional nas
escolas públicas. O Saber Trabalhar referido pelo poeta
português neste pensamento que tentamos agora
descortinar passa pela superação desta lacuna no ensino e,
principalmente, no mundo ativo.
Ninguém nasce ensinado e, quem escolhe a nossa escola
pode esperar aprender muito para poder um dia aplicar
todos os conhecimentos: esta concretização dos saberes
teóricos é pedra basilar do ensino na EPG.
2.

Aproveitar oportunidades

Antes de pedir aos seus alunos de aproveitá-las, a EPG
pensou em oferecer oportunidades. É neste enquadramento
que surge a Formação em Contexto de Trabalho: concebe
conjunturas propícias a um bom desempenho numa
empresa em que o aluno pode futuramente tornar-se
funcionário.
De acordo com o regulamento da mesma, “A Formação em
Contexto de Trabalho (FCT) faz parte integrante do Plano
Curricular de qualquer Curso Profissional e é indispensável
para a obtenção de um Diploma de Qualificação Profissional
de Nível 4, conforme prevê a Portaria nº 74-A/2013.”
Na EPG, a esse nível, não inovamos nada. Onde a nossa
Escola se destaca neste âmbito é na escolha dos parceiros.
Efetivamente, as empresas onde os alunos adquirem a
experiência profissional estão entre as melhores de cada
ramo e, se não derem lugar a uma contratação pós-curso,
garantem a qualidade necessária para que os nossos alunos
enfrentem a acérrima concorrência no mercado de trabalho.
Aqui, cabe novamente ao próprio aluno saber qual a
finalidade que pretende dar ao seu curso, qual o rumo que
deseja para a sua vida. E aqui cabe-lhe aproveitar as
oportunidades criadas pela EPG.

Num trabalho realizado em 2012 para o CIES-IUL (Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto
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3.

Criar relações

Mais importantes do que os relacionamentos que carregam
uma ideia de volúpia, as relações amigáveis, amorosas ou
meramente comerciais conferem uma perceção mais
duradouro à ligação criada. A EPG é, a este nível um sucesso
reconhecido. Somos, objetivamente, uma escola que
fomenta as relações. A Família EPG sabe receber e sabe fazer
com que cada um, com as suas especificidades, se sinta em
casa e queira permanecer na escola para sempre.

Ou seja, e é Fernando Pessoa que o afirma, a EPG faz
definitivamente parte do “elemento definível” e oferece a
OPORTUNIDADE de aprender a TRABALHAR num ambiente
de RELAÇÕES fortes.
Não escolher a nossa escola é uma opção indefinível e real
que, à falta de melhor nome, chamaremos de “falta de
sorte”.

SUNSET

Qual é a escola, qual é ela, que oferece uma festa aos seus
finalistas completamente invulgar e cheia de glamour?
Exatamente! A EPG!
A direção pensou e a turma do Curso Profissional de Técnico
de Comércio tratou de concretizar a ideia. E assim se fez o
Sunset da EPG.
São Pedro foi amigo e ajudou à festa com um lindo fim de
tarde. E, naquele que é o espírito da escola, passaram-se
agradáveis momentos de convívio e alegria (para além da
tristeza dos que iam deixar nesse dia a EPG) entre toda a
comunidade.
Houve bolo, bebidas, luzes e música ambiente para
homenagear aqueles que tanto deram e tanto receberam ao
longo da sua estada na nossa escola.

E no final, num claro sinal de entreajuda, todos meteram
mãos à obra e ajudaram a organização a arrumar o espaço
exterior que tão grandiosamente tinha sido preparado.

DIA ABERTO

Todos os anos, por vezes de forma inglória, a direção, os
professores e os alunos unem-se em prol de uma causa
durante um dia: mostrar a quem quiser ver o que de melhor
se faz na nossa escola.
Este ano deve ter sido aquele que maior diversidade de
atividades apresentava. Todavia, e apesar da excelente
propaganda realizada, não alcançamos o efeito desejado:
cativar as pessoas exibindo tudo o que fazemos de diferente
na EPG.

Automação e Instrumentação que participaram na ROBOT
PARTY fizeram uma excelente demonstração de dança e
corrida de obstáculos de robots.
Houve muito mais: declamação de poemas, jogos e
apresentações. Tudo com o carimbo de qualidade
organizacional da EPG.

Quando não se tem cão, o povo manda caçar com gato. Vai
daí que as atividades foram, ainda assim, executadas e
apresentadas aos colegas dos outros cursos.
No laboratório, tanto se podiam realizar experiências
químicas como degustar alguns produtos alimentares. Na
sala em frente, os colegas do Curso de Técnico de Eletrónica,

Ficaram a perder os que não puderem ou não quiseram vir!
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VIAGEM DE FINALISTAS
Podem procurar nas outras escolas, somos mesmo
pioneiros neste tipo de iniciativas.

A Viagem não é uma visita de estudo mas uma saída que a
EPG proporciona aos seus melhores finalistas, aqueles que
melhor cumprem a todos os níveis. Assim, de há três anos a
esta parte, a escola oferece a esses alunos a oportunidade
de ir para o estrangeiro, acompanhados por vários
professores. Há dois anos, o destino foi Londres. No ano
passado, os finalistas da EPG foram descobrir Barcelona. Este

ano, repetiu-se Espanha mas num lugar muito diferente: Isla
Canela.
Diversão, muita diversão e relaxamento compuseram a
ementa que foi servida pelas professoras Isabel Martins e
Inês Matos aos alunos que este ano se despediram da nossa
escola.

ROBOPARTY

Nos passados dias 19, 20 e 21 de março a Escola Profissional
de Gondomar esteve presente na Roboparty.
Foram três dias envolvidos numa competição saudável onde
o maior objetivo era adquirir conhecimentos. Desde a
montagem de um robot até à sua programação para
competirem nas três diferentes provas (obstáculos, corrida
e dança).

No final desta aventura, todos os participantes envolvidos
consideraram que o objetivo foi mais do que conseguido.
Os seis alunos e dois professores da Escola Profissional de
Gondomar envolvidos no projeto mostraram-se
profundamente gratos por esta oportunidade considerada
fantástica.
Na EPG, o aprender não se confina às salas de aulas!

VISITAS DE ESTUDO/ATIVIDADES

Para falar de todas as visitas de estudo organizadas pela
escola seriam precisas umas 3 ou 4 revistas apenas
dedicadas a isso.

De facto, este ano foram realizadas mais de 30 visitas de
estudo: o Bolhão, a Batalha, Lisboa, o Guincho, a Baixa do
Porto, museus, parques e muitas fábricas e hotéis foram
alguns dos locais descobertos por aqueles que compuseram
os diversos cursos da EPG. Notável para uma escola tão
pequena.
Paralelamente, registou-se a participação da EPG, pelo
segundo ano consecutivo, no projeto COMENIUS.
O nosso mundo está mais globalizado. A nossa escola não
quis que os seus alunos deixassem de sentir esta vertente

alargada da educação e levou alguns dos seus alunos pela
Europa fora num programa de intercâmbio europeu. Desta
feita foram visitados a Polónia, a Espanha e a Alemanha.
Experiências únicas que deixaram os alunos ainda mais
convictos de que o termo país faz cada vez menos sentido
numa Europa que se quer cada vez mais unida.
Contudo, não é só nas atividades realizadas longe de portas
que a EPG sobressai pela sua constante procura de
superação de si. Também na escola são organizadas
atividades que permitem a cada aluno expandir-se nas mais
diversas áreas. As nossas festas são originais e sempre
preparadas por alunos que têm vindo a demonstrar que
quando nos aplicamos conseguimos obter resultados
inesperados.
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TESTEMUNHOS ANTIGOS ALUNOS

Muitos foram os alunos que já se formaram na nossa escola. Mas todos guardam um espaço na sua memória para a EPG. Eis o
que afirmam alguns deles.
“Hoje, sou designer”
Já lá vão 6 anos desde que ingressei na EPG e como o tempo passa!!!
Para mim, a EPG foi das primeiras decisões que tive de tomar sozinha e com alguma consciência, pois implicou uma grande
mudança na minha vida, um desafio.
Foi na EPG, no curso técnico de Design- Variante Industrial que tive a certeza de qual seria a minha profissão.
Da escola, destaco a grande qualidade formativa. A EPG “trouxe” pessoas que marcaram e ainda fazem parte da minha vida, e
ajudou-me principalmente a nível profissional, pois fez com que tivesse mais fé em mim própria.
O sonho começou na Escola Profissional de Gondomar, hoje sou designer!
Cátia Morgado Monteiro (Ex Aluna do Curso Profissional Técnico de Design - Variante Industrial 2010/13)
“Todos trabalham para a mesma finalidade, fazerem-nos crescer”
A EPG é uma escola onde podemos usufruir de uma das melhores, se não até a melhor mesmo, comunidade escolar.
Temos, desde professores a administração, todo um conjunto de pessoas preocupadas connosco, alunos. Todos trabalham para
a mesma finalidade, fazerem-nos crescer, ensinam-nos e até ficam nossos amigos para a nossa vida pessoal.
Também ajudam muitos os alunos na medida em que nos oferecem vários meios de completar o nosso percurso escolar.
André Silva (Ex Aluno do Curso Profissional Técnico de Energias Renováveis – Variante Sistemas Solares 2011/14)
“Para mim a EPG foi a melhor escola de sempre que tive”
Ao longo dos três anos em que frequentei a EPG, foram muitos os momentos que me marcaram. Apesar de na minha turma ter
havido alguns problemas sempre nos unimos para dar um pouco mais à nossa escola, desde organização de festas a torneios. Para
isso, sempre houve a boa vontade por parte dos professores em ajudar. Os professores são únicos, são espetaculares, são tudo o
que podem ser de bom para nós, dão o que podem e o que não podem para nos ajudar tanto a nível escolar como a nível pessoal,
quando precisamos de uma força e de uns conselhos eles estão lá mesmo fora do horário laboral de cada um. Desde já, aproveito
para agradecer a todos os que trabalham nesta escola porque cada um faz a sua pequena diferença, desde as meninas da secretaria
às funcionárias de limpeza, passando sempre pelos melhores professores. Para mim, a EPG foi a melhor escola de sempre que
tive! Obrigada!
Ana Soares (Ex Aluna do Curso Profissional Animador Sociocultural 2010/13)
“A EPG não é apenas uma escola, é o segundo lar de quem lá anda”
Eu tinha e tenho um feitio complicado e não queria propriamente saber da escola. Tinha uma atitude de apenas passar às
disciplinas e fazer o curso...
A verdade é que quando se percebe que os professores e os funcionários não estão lá apenas para nos dar aulas, para nos atender
ou para nos vender lanches, existe uma necessidade de dar mais de nós à escola.
Foram três anos com muitas gargalhadas, choro, concursos nacionais, eventos, intercâmbios e com pessoas espetaculares. Uma
pessoa não sai de lá apenas formada no curso Y, sai também mais crescida e com outras perspetivas sobre o mundo que nos
espera.
Trago pessoas no coração, pessoas que fizeram muito por mim e, se hoje estou como estou, é porque devo às pessoas que não
me fizeram as vontades e cortaram à minha teimosia.
A EPG não é apenas uma escola, é o segundo lar de quem lá anda.
Daniela Costa (Ex Aluna do Curso Profissional Técnico de Design – Variante de Interiores e Exteriores 2011/14)
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APRESENTAÇÃO DOS CURSOS

Este ano, a nossa escola tem uma oferta formativa que permitirá formar profissionais eficientes em áreas como:
Curso Profissional de Técnico de Turismo
Perfil de desempenho à saída do curso
O Técnico de Turismo é o profissional que executa serviços de informação, animação e organização de eventos em empresas de
turismo, de reservas em agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades turísticas.
Saídas Profissionais
• Técnico de Turismo/Rececionista de Turismo (Postos de Informação Turística);
• Guia de Museus e Monumentos;
• Técnico/Diretor de Agência de Viagens;
• Operador Turístico;
• Técnico de Empresas de Transportes Aéreos, Rodoviários e Marítimos;
• Técnico de Acolhimento em Unidades Turísticas;
• Promotor Comercial em Unidades Hoteleiras.
Disciplinas
•

Componente Sociocultural:

-

Português; Inglês; Área de Integração; Ed. Física; TIC.

•

Componente Científica:

-

Geografia; História da Cultura e das Artes; Matemática.

•

Componente Técnica:

-

Comunicar em Espanhol; Turismo – Informação e Animação Turística; Técnicas de Comunicação em Acolhimento
Turístico; Operações Técnicas em Empresas Turísticas.

Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis – Variante de Sistemas Solares
Perfil de desempenho à saída do curso
O Técnico de Energias Renováveis é o profissional qualificado apto a programar, organizar, coordenar e executar a instalação, a
manutenção e a reparação de sistemas solares térmicos e sistemas solares fotovoltaicos, de acordo com as normas, os
regulamentos de segurança e as regras de boas práticas aplicáveis.

Saídas Profissionais
•

Instalador de Sistemas Solares Térmicos e fotovoltaicos.

•

Operador de Manutenção de Sistemas Solares Térmicos e fotovoltaicos.

•

Orçamentista de Sistemas Solares Térmicos e fotovoltaicos.

11

Disciplinas
•

Componente Sociocultural:

-

Português ; Inglês; Área de Integração; Ed. Física; TIC.

•

Componente Científica:

-

Físico-Química; Matemática.

•

Componente Técnica:

-

Tecnologias e Processos; Organização Industrial; Desenho Técnico; Práticas Oficinais.

Fazem ainda parte da nossa oferta formativa os seguintes cursos:
Curso Vocacional de nível básico
Hotelaria/ Qualidade Alimentar/ Artes Decorativas
Hotelaria / Informática/Comércio

Em paralelo, a EPG está dotada de um excelente Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) que confere:



Uma certificação escolar;
Uma certificação profissional nas seguintes áreas:
- Serviço de apoios a crianças e jovens (761);
- Turismo e lazer (812);
- Ciências informáticas (841);
- Qualidade Alimentar (541);
- Eletricidade e Energia (522).
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ENTREVISTA - “A CAF REFORÇA O ESPÍRITO DE POUPANÇA INDIVIDUAL E COMBATE O INDIVIDUALISMO”

Liliana Lemos é assistente social e trabalha na nossa escola praticamente desde os seus inícios. Este ano envolveu-se num
projeto inovador, a CAF, e desafiou alguns elementos da comunidade escolar a juntar-se a ela. Falamos com a Liliana para
conhecer mais profundamente este programa pioneiro.
FB: - O que é a CAF?
LL: - A CAF é uma Comunidade Autofinanciada, que pode ser constituída por grupos de 6 a 25 pessoas que criam e gerem o seu
fundo de poupança comunitário. O incentivo à poupança comunitária, por pequena que ela seja, através de uma CAF, reforça o
espírito de poupança individual, dá acesso a pequenos montantes de capital de forma barata e simples e combate o individualismo,
o isolamento e a falta de redes sociais. Para além disso a autogestão do fundo confere aos participantes autonomia, capacitação
em questões práticas de finanças e a perspetiva de gerir um projeto próprio. Em Portugal, existe a ACAFA - Associação das
Comunidades Autofinanciadas, que são nossos parceiros neste projeto. A
nossa escola dinamiza um projeto piloto, com a constituição das primeiras
CAF`s com jovens no nosso país. As nossas CAF´s têm algumas diferenças das
que já existem, tentamos simplificar e adaptar às necessidades dos nossos
alunos.

FB: - Como decorreu o processo de seleção da EPG para este projeto?
LL: - O projeto na EPG, nesta fase piloto, surge com o objetivo de trabalhar
com os jovens essencialmente a literacia financeiro, o espirito de poupança
e entre ajuda nos alunos. Numa fase inicial foi preciso selecionar os alunos e
analisar qual a melhor forma de implementar o projeto. A proposta foi
apresentada em Concelho Pedagógico e após analisarmos várias estratégias
ficou definido iniciar com duas turmas do 2º ano, pois já conheciam a escola, estavam ambientadas, sendo assim selecionamos os
cursos profissionais de Técnico de Comércio e Técnico de Receção. Os professores escolhidos foram aqueles davam aulas às turmas
e que estando presentes no concelho pedagógico estavam mais por dentro do projeto.

FB: - Que ações foram realizadas?
LL: - Conforme foi referido o objetivo das CAF´s é angariação de fundos, sendo assim, ambas as CAF`s realizaram diversas
atividades. Aconteceram vendas de bolos, venda de rifas e atividades lúdicas, desde dança e atuação de tunas.
As CAF´s, sempre que possível, reúnem todos os meses para planificar as suas atividades e recolher as contribuições mensais de
todos os membros.
No âmbito do projeto foi possível assistirem a uma palestra dinamizada pela Andresa Salgueiro, que veio falar da sua experiência
de viver à troca e fazer a apresentação do seu livro.

FB: - Qual a duração do projeto?
LL: - O projeto iniciou em meados de janeiro de 2015 e para já objetivo é manter estes alunos até terminarem o seu curso. Vai ser
realizada uma avaliação do projeto para ser estimada a continuidade ou não do mesmo.

FB: - Que ilações devem ser retiradas desta primeira experiência?
LL: - Podemos dizer que ainda temos um longo percurso a percorrer, pois as CAF ainda não estão a funcionar em pleno, nem com
a autonomia que se pretendia inicialmente. No entanto, muito caminho já foi explorado. Os alunos tinham definido um objetivo,
ou seja, uma atividade lúdica que vão realizar em conjunto e já conseguiram angariar o dinheiro para a sua concretização, graças
ao seu esforço.
FB: - Como foi recebida a ideia pela comunidade?
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LL: - A ideia foi bem recebida pela direção da EPG e pelos professores que são os mentores das CAF´s, quanto aos alunos tivemos
algumas resistências no início, até porque é um projeto novo. A adesão a este projeto é feito de uma forma voluntaria, por isso
nem todos os alunos das turmas (Comércio e Receção) quiseram participar.

FB: - Quais os benefícios desta experiência para os alunos da EPG?
LL: - Os benefícios para os alunos estão relacionados com a aprendizagem de competências que lhes podem ser úteis ao longo da
sua vida. Estamos a falar de competências como trabalhar em grupo, a organização e dinamização de atividades, hábitos de
poupança, definição de objetivos, tendo em conta o interesse individual e coletivo e literacia financeira.

FB: - A que nível sentiram os responsáveis mais dificuldades?
LL: - As maiores dificuldades sentidas pelos professores que dinamizam este projeto estão relacionadas com a motivação dos
alunos.
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PARCERIAS
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A EPG é a escola que toda a gente procura,
para poder ter uma vida segura.
Vais ver que vais gostar.
Esta escola tem cursos para fazer o 9º e o 12º.
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